
	  
	  

	  

OVEREENKOMST JURIDISCH ONDERNEMERS ABONNEMENT 
 

1 Uw gegevens 
Bedrijfsnaam:  
Naam tekeningsbevoegde: 
Postadres:  
Postcode:  Plaats en land:  
Telefoon:  Fax:  
E-mail:   
IBAN:  Ten name van:  
Bank Identificatie (BIC-code):   
KvK-nummer:  Datum inschrijving:  
Aantal werknemers:  Kenmerk machtiging (niet zelf invullen): 
 
2 Gewenst(e) abonnement(en) (kruis één of meerdere modules aan. De basismodule dient te allen tijde te worden aangekruist) 

Module Kosten p/m         Inhoud 
 Basis € 24,95 • Onbeperkt (persoonlijk) juridisch advies inwinnen; 

• Debiteurenbeheer: advies over debiteurenbeleid, buitengerechtelijk  
      incassotraject op basis van no cure, no pay; 
• Screenfaciliteit: onbeperkt Nederlandstalige juridische documenten laten  
      toetsen; 
• Verzekeringscheck door gerenommeerd assurantiekantoor; 
• Eenmaal per jaar een bedrijfsbezoek om de problematiek juridisch door  
      te lichten; 
• Onbeperkt verkeersovertredingen laten aanvechten; 
• Gereduceerd uurtarief van € 85,- i.p.v. € 115,- voor     
      werkzaamheden die buiten het abonnement vallen;  

 Incasso € 9,95 • Onbeperkt aantal geldvorderingen uit handen geven; 
• Buitengerechtelijke én gerechtelijke incassoprocedure; 
• Onbetwiste vorderingen op basis van no cure, nu pay; 
• Voor betwiste vorderingen geldt een sterk gereduceerd uurtarief van  
      € 45,-; 

 
Door ondertekening van dit formulier geeft u toestemming aan RechtOp 
Juristen om doorlopende incasso-opdrachten te sturen naar uw bank om 
een bedrag van uw rekening af te schrijven en aan uw bank om 
doorlopend een bedrag van uw rekening af te schrijven overeenkomstig 
de opdracht van RechtOp Juristen. Als u het niet eens bent met deze 
afschrijving kunt u deze laten terugboeken. Neem hiervoor binnen 8 
weken na afschrijving contact op met uw bank. Vraag uw bank naar de 
voorwaarden. 
SEPA - Incassant ID: NL46ZZZ141215030000 

4 Ondertekening 
Door ondertekening van deze overeenkomst verklaart u kennis te hebben genomen van en akkoord te gaan met de 
algemene voorwaarden van RechtOp Juristen, alsmede de Abonnementsvoorwaarden die bij deze overeenkomst zijn 
bijgevoegd. De algemene voorwaarden van RechtOp Juristen zijn te raadplegen via www.rechtopjuristen.nl/voorwaarden/ 
of worden op verzoek kosteloos toegezonden. 
 
Plaats:  Datum:  
Namens Abonnee 
De heer/mevrouw:  

Namens RechtOp Juristen 
 
 
mr. C.M.G. Tholen/ mr. M. Rahnama’i 

Handtekening: Handtekening: 
 

 

3 Wijze van betaling 
 per maand (toeslag € 3,- per maand) 
 per jaar  



	  
	  

	  

 
ABONNEMENTSVOORWAARDEN JURIDISCH ONDERNEMERS ABONNEMENT 

 
1 ALGEMEEN 
1.1 In deze abonnementsvoorwaarden wordt onder Abonnee verstaan de onderneming met maximaal 10 werknemers die het 

Juridisch Ondernemers Abonnement bij RechtOp Juristen afsluit. Het Juridisch Ondernemers Abonnement geldt voor één 
bedrijf. Indien de Abonnee meerdere bedrijven heeft, kan de Abonnee ervoor kiezen om voor elk bedrijf een abonnement af te 
sluiten.  

1.2 Het Juridisch Ondernemers Abonnement omvat enkel diensten waarbij het Nederlands recht van toepassing is en waarbij de 
Nederlandse rechter bevoegd is.   

1.3 Het is niet mogelijk een Juridisch Ondernemers Abonnement af te sluiten ter zake van een geschil dat reeds voor of bij het 
aangaan van het Juridisch Ondernemers Abonnement bestond. 

1.4 Indien door rechterlijke tussenkomst één of meer bepalingen in deze abonnementsvoorwaarden worden vernietigd, blijven de 
overige bepalingen volledig van toepassing.  

 
2 DIENSTEN 
2.1 Het Juridisch Ondernemers Abonnement bevat altijd de basismodule en kan worden uitgebreid met de incassomodule. Het  
  Juridisch Ondernemers Abonnement geeft de Abonnee aanspraak op de volgende verrichtingen, die enkel betrekking hebben  
  op bedrijfskwesties.  

 
Basismodule 

 
2.2 De Abonnee kan onbeperkt eerstelijns juridisch advies inwinnen omtrent diverse juridische vraagstukken die betrekking 

hebben op de rechtsgebieden waarop RechtOp Juristen zich heeft neergelegd. Onder eerstelijns juridisch advies wordt 
verstaan het beantwoorden van juridische vragen die zonder voorafgaand (uitgebreid) onderzoek door RechtOp Juristen 
kunnen worden beantwoord, e.e.a. ter beoordeling van de behandeld(e) jurist(en). RechtOp Juristen richt zich op de 
navolgende rechtsgebieden: arbeidsrecht, sociaal zekerheidsrecht, verkeersrecht, huurrecht, incasso’s, algemeen 
contractenrecht, schade en aansprakelijkheid, onrechtmatige daad, bestuursrecht. RechtOp Juristen zal bij de beantwoording 
van de vragen de uiterste zorgvuldigheid betrachten, doch wijst erop dat aan de beantwoording van vragen geen uitgebreid 
onderzoek van dossier, rechtspraak en literatuur ten grondslag ligt zodat geen enkele aansprakelijkheid wordt aanvaard voor 
de gevolgen van advisering. 

2.3 Onder debiteurenbeheer wordt verstaan het geven van advies over de vormgeving van het debiteurenbeleid van de Abonnee 
en het onbeperkt laten uitvoeren van buitengerechtelijke incassowerkzaamheden door RechtOp Juristen, zoals het versturen 
van sommatiebrieven, op basis van no cure, no pay. Een vergoeding ter zake buitengerechtelijke incassokosten komt ten bate 
van RechtOp Juristen.  

2.4 Het screenen van Nederlandstalige juridische documenten zoals een arbeidsovereenkomst, algemene voorwaarden of een 
huurovereenkomst houdt in het bestuderen en becommentariëren van de documenten vanuit een juridisch perspectief (max. 5 
pagina’s). Indien de Abonnee meer dan 5 pagina’s wil laten nakijken, dan wordt het gereduceerde uurtarief in rekening 
gebracht. Ook voor het opstellen of aanpassen van contracten of andere juridische documenten wordt het gereduceerde tarief 
in rekening gebracht. 

2.5 De Abonnee kan jaarlijks een verzekeringscheck laten uitvoeren. RechtOp Juristen werkt samen met een gerenommeerd 
assurantiekantoor, die exploreert of de Abonnee alle benodigde verzekeringen bezit en of de Abonnee kan bezuinigen op 
diens huidige verzekeringen.  

2.6 De Abonnee kan jaarlijks een bedrijfsbezoek door RechtOp Juristen laten plaatsvinden om de aldaar specifiek spelende 
problematiek juridisch door te lichten. 

2.7 De Abonnee kan onbeperkt diens verkeersovertredingen in Nederland door RechtOp Juristen laten aanvechten, indien het 
gaat om verkeersovertredingen die bestuursrechtelijk worden afgedaan; de zogeheten mulderbeschikkingen. 
Verkeersovertredingen die strafrechtelijk worden afgedaan zijn niet in het abonnement inbegrepen en worden behandeld 
tegen het gereduceerde uurtarief (zie punt 2.8). RechtOp juristen stelt beroep in, vraagt de stukken op, bestudeert het dossier 
en vult daarna eventueel het beroep aan met argumenten. Zo nodig wordt doorgeprocedeerd tot de kantonrechter of zelfs het 
gerechtshof. Blijkt na bestudering van de stukken dat de zaak uiteindelijk onvoldoende kans van slagen heeft – dit ter 
beoordeling van de behandelend(e) jurist(en) - dan wordt het beroep ingetrokken c.q. de procedure niet verder voortgezet. 
Door de overheid toegekende proceskostenvergoedingen alsmede toegekende dwangsommen komen volledig ten goede van 
RechtOp Juristen en dienen op eerste verzoek van RechtOp Juristen te worden voldaan.  

2.8 Voor alle werkzaamheden die buiten het Juridisch Ondernemers Abonnement vallen, hanteert RechtOp Juristen een 
gereduceerd uurtarief. In 2014 bedraagt dit gereduceerde uurtarief € 85,- excl. BTW, 5% kantoorkosten en verschotten.  

 
  Incassomodule 
 
2.9 De Abonnee kan een onbeperkt aantal geldvorderingen van maximaal € 25.000,- per vordering uit handen geven aan  
  RechtOp Juristen. Onder een geldvordering wordt verstaan een geldbedrag naar aanleiding van een uitgebrachte factuur of  
  uit een gesloten overeenkomst dat door de Abonnee in rekening is gebracht doch onbetaald is gebleven.  
2.10 Indien de debiteur buitengerechtelijk niet tot betaling is te bewegen wordt er - in overleg met de Abonnee - een gerechtelijke  
  incassoprocedure opgestart bij de kantonrechter.  
2.11 Er wordt een onderscheid gemaakt tussen vorderingen waartegen de debiteur wel en vorderingen waartegen de debiteur 

geen verweer voert. Indien het een vordering betreft waartegen geen verweer wordt gevoerd (verstekprocedures) worden alle 
werkzaamheden voor het verkrijgen van een vonnis verricht op basis van no cure, no pay. Slechts in het geval de vordering 
geheel dan wel gedeeltelijk door de rechter wordt toegewezen, is de Abonnee aan RechtOp Juristen een vergoeding 
verschuldigd ter hoogte van de door de rechter toegekende vergoedingen ter zake rechtsbijstand. Indien de geldvordering 



	  
	  

	  

wordt betwist en juridische bijstand moet worden verleend bij het weerspreken van het verweer van de debiteur en/of indien er 
verweer moet worden gevoerd tegen een door de debiteur ingediende tegenvordering, dan worden de werkzaamheden 
verricht tegen een sterk gereduceerd uurtarief van € 45,- per uur. Eventueel door de rechter toegekende vergoedingen ter 
zake juridische bijstand komen in dat geval eveneens volledig ten goede van RechtOp Juristen.  

2.12 Indien de Abonnee de opdracht tussentijds intrekt, een regeling treft met de debiteur dan wel de vordering zelf incasseert, dan 
worden de gewerkte uren afgerekend tegen het gereduceerde uurtarief ad € 85,-.  

 
3 TOTSTANDKOMING, DUUR EN OPZEGGING 
 
3.1 Het Juridisch Ondernemers Abonnement gaat in op de datum van ondertekening voor akkoord van het abonnement. 

Onverminderd hetgeen over opschortingsrecht in de algemene voorwaarden van RechtOp Juristen is bepaald, schort RechtOp 
Juristen bij aanvang van het abonnement de uitvoering van de werkzaamheden op totdat de eerste in rekening gebrachte 
abonnementsprijs volledig is voldaan.  

3.2 Het Juridisch Ondernemers Abonnement geldt voor een periode van 12 maanden en wordt daarna telkens met dezelfde periode 
verengd, tenzij het Juridisch Ondernemers Abonnement minimaal twee maanden voor de (jaarlijkse) einddatum door een der 
partijen schriftelijk wordt opgezegd. Als datum van opzegging, wordt de ontvangstdatum bij RechtOp Juristen gehanteerd.  

3.3 RechtOp Juristen behoudt zich het recht voor het abonnement met directe ingang te beëindigen – zonder restitutie van reeds 
betaald abonnementsgeld, indien de Abonnee op oneigenlijke wijze gebruikt maakt van het abonnement. In dat geval worden 
alle door de Abonnee nog verschuldigde bedragen direct opeisbaar. 

3.4 Eventuele werkzaamheden met betrekking tot lopende procedures die onder het Juridisch Ondernemers Abonnement vallen 
dan wel die worden verricht tegen de voor de Abonnee geldende tarieven, zullen na afloop van het abonnement – voor zover 
die werkzaamheden worden verricht na afloop daarvan – worden verricht tegen het dan door RechtOp Juristen gehanteerde 
reguliere uurtarief. 
 

4 KOSTEN EN BETALING 
 
4.1 De Abonnee die het Juridisch Ondernemers Abonnement afsluit, is de overeengekomen abonnementsprijs verschuldigd. Het 

abonnementsbedrag kan jaarlijks of maandelijks worden voldaan. Bij maandelijkse betaling geldt een toeslag van € 3,- excl. 
BTW per maand. Bij de eerste facturering worden € 10,- excl. BTW administratiekosten in rekening gebracht.  

4.2 Indien het abonnementsbedrag per jaar wordt voldaan, bedraagt de betalingstermijn zeven dagen na factuurdatum. Indien het 
abonnementsbedrag per maand wordt voldaan, wordt het maandelijkse abonnementsbedrag omstreeks de eerste van de 
maand van de rekening van de Abonnee afgeschreven. 

4.3 RechtOp Juristen is te allen tijde gerechtigd het abonnementsbedrag en de voor de Abonnee geldende tarieven aan te passen. 
Indien de aanpassing een verhoging van meer dan 10% betreft, heeft de Abonnee het recht het Juridisch Ondernemers 
Abonnement binnen 30 dagen na dagtekening van de kennisgeving tot verhoging met onmiddellijke ingang schriftelijk op te 
zeggen. Eventuele lopende werkzaamheden worden door RechtOp Juristen afgerond en gedeclareerd op basis van de bestede 
tijd tegen het geldende gereduceerde uurtarief voor  Abonneehouders, tenzij daarover met de Abonnee andere afspraken zijn 
gemaakt. 

4.4 De bedragen die RechtOp Juristen in het kader van de uitvoering van een opdracht aan derden dient te voldoen, worden als 
verschotten aan de Abonnee doorbelast. Onder dergelijke verschotten vallen onder meer griffierechten, deurwaarderskosten, 
kosten aangetekende verzending, kosten voor uittreksels uit onder meer het handelsregister van de Kamer van Koophandel. 

4.5 Bij niet tijdige of onvolledige betaling van het abonnementsbedrag worden alle door de Abonnee nog verschuldigde bedragen 
direct opeisbaar. RechtOp Juristen behoudt zich het recht voor alle werkzaamheden op te schorten, met uitsluiting van iedere 
aansprakelijkheid van schade die daardoor mocht ontstaan. Gedurende de periode dat de Abonnee in gebreke is, zal het 
reguliere kantoortarief gelden.  

4.6 Voorts is de Abonnee bij niet tijdige of onvolledige betaling een contractuele rente van 1 % per maand verschuldigd. Eventuele 
gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten komen voor rekening van de Abonnee, waarvan de buitengerechtelijke kosten 
worden gefixeerd op 15% van het jaarbedrag met een minimum van € 250,- 

4.7 RechtOp Juristen is gerechtigd de door haar ontvangen bedragen te verrekenen met al hetgeen de Abonnee aan RechtOp 
Juristen is verschuldigd.   

 
5 WIJZIGEN ABONNEMENT(SVOORWAARDEN) 
 
5.1 De Abonnee is gerechtigd het Juridisch Ondernemers Abonnement tijdens de looptijd te wijzigen in die zin dat het Juridisch 

Ondernemers Abonnement met de incassomodule kan worden uitgebreid. Het uitbreiden van het Juridisch Ondernemers 
Abonnement met de incassomodule  kan met terugwerkende kracht tot de begindatum van het huidige abonnementsjaar of met 
ingang van het eerstvolgende abonnementsjaar. Het verminderen van het Juridisch Ondernemers Abonnement met de 
incassomodule kan enkel met ingang van het eerstvolgende abonnementsjaar. De basismodule dient te allen tijde door de 
Abonnee te worden afgenomen. Opzegging van het basisabonnement is dus niet mogelijk indien de Abonnee één of meer 
aanvullende modules wenst voort te zetten.  

5.2 RechtOp Juristen behoudt zich het recht voor deze Abonnementsvoorwaarden eenzijdig te wijzigen. De wijzigingen treden in 
werking op het aangekondigde tijdstip van inwerkingtreding.  
 
 


